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Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e

dois, reuniram-se em sessão extraordinária por videoconferência,
conforme decidido pela maioria dos conselheiros em reunião no
dia  oito  de  março  do  corrente  ano,  Alexandre  Souza,  Helena
Chiaffitelli,  Jenefan Leite, Patrícia Ramos,  Rosimeri Machado,
Sabrina  Barreto,  Suzane  Barros;  a  secretária  Lílian  Xavier
Machado;  as  assessoras  Jaqueline  Micelle  e  Maria  Aparecida
Reyer, presididos pela conselheira Lisiane Kisner Silveira Torres.
A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 004/2022. A
seguir,  a  presidente defendeu a realização de audiência pública
para tratar sobre a Educação Infantil  possibilitando,  assim, que
todas as partes interessadas sejam ouvidas. A conselheira Helena
concordou com a realização de audiência pública que conte com a
participação da SMEd, CONDICA, Conselho Tutelar, Associação
dos Psicopedagogos, representantes da UTI Neonatal do Hospital
Universitário  da  FURG,  professores,  alunos  e  comunidade  em
geral. A conselheira Patrícia colocou-se contrária  à realização de
audiência  pública  nesse  momento,  alegando  que,  para
determinadas situações o CME agiria com pressa, como no caso
do envio de correspondência  à Promotoria Regional de Pelotas
relativa  à Ordem de Serviço 002/2022 da SMEd. A conselheira
Ângela  mencionou já ter  manifestado a  intenção da SMEd em
realizar  reunião  com  os  professores  de  Educação  Infantil  do
município.  Acrescentou  que  o  Núcleo  de  Educação  Infantil  da
Secretaria de Educação necessita de tempo para realizar a referida
reunião  e  discussão  sobre  o  assunto.  A  conselheira  Joelma
concordou  com  a  colocação  da  conselheira  Patrícia  e  votou
contrária  à realização de audiência pública antes da SMEd ouvir



as  professoras  de  Educação  Infantil.  O  conselheiro  Alexandre
disse ter o entendimento que já havia sido definida a realização de
audiência  pública  após  a  SMEd  ouvir  os  professores.  A
conselheira  Ângela  destacou  que  a  SMEd  também  necessita
reunir-se com as direções das escolas particulares de Educação
Infantil  e  que,  portanto,  vota  contra  a  realização  de  audiência
pública  nesse  momento.  A  conselheira  Helena  manifestou  o
mesmo entendimento do conselheiro Alexandre e apontou que o
que  se  discute  na  presente  reunião  é a  realização  ou  não  de
audiência publica e enfatizou a necessidade do chamamento de
todas  as  entidades que tomarão parte  no evento.  A conselheira
Sabrina  disse  que  a  realização  de  audiência  pública  é uma
necessidade  e  pensa  que  as  entidades  que  farão  parte  deverão
organizar seus estudos de forma qualificada e democrática e, em
razão disso, considera que somente no final do mês de abril será
possível  à realização  desse  encontro.  A  conselheira  Patrícia
destacou que é favorável à realização de audiência pública, porém
em outro momento e que a reunião de hoje é para tratar sobre a
necessidade  da  mesma  e  a  data  em  que  será  realizada.  O
conselheiro  Alexandre  afirmou  que  esse  deva  ser  o  tema  das
próximas reuniões do CME e que é necessário estipular o número
total  de participantes,  bem como se o evento será realizado de
forma virtual  ou presencial.  A presidente sugeriu como local o
plenário da Câmara de Vereadores ou o auditório do CIDEC-SUL
da Universidade do Rio Grande. A conselheira Helena manifestou
sua predileção pela Câmara de Vereadores uma vez que , de uma
certa  maneira,  “obrigaria”  os  vereadores  a  comparecerem  e
também  possibilitaria  a  filmagem  da  audiência.  Sugere  que  a
organização fique a cargo da presidência e da equipe técnica do
CME. A assessora técnica Jaqueline manifestou sua preocupação
com a situação das escolas particulares de Educação Infantil que
tem sua autorização de funcionamento expirada e que necessitam
regularizar-se  a  fim  de  aderir  ao  Sistema  Simples  Nacional.
Portanto,  sugere  que  tais  escolas  sofram fiscalização  e,  se  for
possível,  recebam a  autorização  de  funcionamento  baseada  na
legislação  hoje  em  vigor.  A conselheira  Helena  propôs  que  a
audiência pública possa ser realizada no início do mês de maio e
que o CME procure informações junto a outros municípios, como



São Leopoldo, por exemplo. O conselheiro Alexandre defendeu a
organização  de  uma  Comissão  para  tratar  sobre  a  Audiência
Pública para não sobrecarregar os conselheiros e sugeriu que as
reuniões da  citada Comissão sejam realizadas em outro horário
que não o das reuniões ordinárias do CME. A presidente afirmou
que  as  entidades  que  deverão  participar  da  Audiência  Pública
deverão ser sugeridas pela Comissão Organizadora e trazidas para
apreciação do pleno do CME. A conselheira Jenefan manifestou-
se favorável  à proposta destacando ser esse um importante fator
de  participação  social.  Comprometeram-se  a  fazer  parte  da
Comissão  Organizadora  a  presidente  do  CME,  conselheira
Lisiane;  a  vice-presidente,  conselheira  Sabrina,  os  conselheiros
Alexandre  e  Ângela  e  a  equipe  técnica  do  CME.  Dando
continuidade, a conselheira Ângela disse que a direção da escola
Mundo  Encantado  procurou  a  SMEd  para  firmar  Convênio  e
alegou ainda não possuir professores nem alunos. A conselheira
Ângela solicitou que a Comissão Verificadora CME/SMEd realize
visita  à escola  Mundo Encantado,  ao que comprometeram-se a
participar as conselheiras Joelma, Lisiane com a presença de mais
duas  assessoras  da  SMEd  que  deverão  ser  encaminhadas  pela
conselheira  Ângela.   A  seguir,  a  presidente  lembrou  que  o
Promotor de Justiça, Dr. Rudimar Soares, a orientou sobre como o
CME deve proceder quanto  às providências em relação a escola
de Educação Infantil Peter Pan. A conselheira Ângela informou
que a escola protocolou na SMEd documento informando a nova
direção. A presidente, então, repassou a todos proposta de Parecer
sobre o funcionamento da Escola de Educação Infantil Peter Pan.
Após algumas considerações, decidiu-se que a referida proposta
deverá ser melhor organizada e apresentada aos conselheiros pelo
grupo de whats app para que sofra aprovação na próxima reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Xavier Machado, lavro a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e
pela presidente.

Lílian Xavier Machado
Secretária do CME

Lisiane Kisner Silveira Torres



Presidente  do CME


